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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

�قول �أن مشغوالت الُحلي �عني الذهب  -رحمه هللا-ن ابن تیمیة هل صحیح أهذا �قول:  

 المصوغ من المجوهرات ُتعدُّ سلعة ال ذهب فیجوز البیع منها �األجل والشراء �األجل؟

شیخ اإلسالم یرى أن الذهب المصوغ أخرجته الصیاغة من �ونه ذهًبا إلى �ونه سلعة من  

ئمة األر�عة وأتباعهم وعامة أهل العلم على أن السلع، وهذا القول معروف أنه خالف فیه األ

ِنع بدلیل حدیث القالدة، القالدة مصوغة، ومُ  ،فال �جوز بیعه بذهب متفاضالً  ا،المصوغ یبقى ذهبً 

من بیعها حتى ُ�فَرز الخرز وُ�بَعد عن الذهب فیبقى الذهب الخالص لیباع بذهب مثًال �مثال 

 نه �ستند إلى قصة حصلت في عهد معاو�ة ُوِجد في السبيسواء �سواء یًدا بید، وشیخ اإلسالم �أ

 یس على حدِّ �المهم أنه ال ُ�عدُّ �عني صحن صغیر من ذهب، فبیع متفاضًال بذهب؛ ألنه ل ،جام

 امن الذهب الذي هو النقد، وأنكر ذلك عبادة بن الصامت، والقول المحقَّق أن الذهب یبقى ذهبً 

صحیح صر�ح في ذلك، فال �جوز بیع المصوغ بذهب  یغ أو لم �صغ، وحدیث القالدة نصٌّ ص

ثلة تمم المماال بد أن ُ�فَرز وُ�بَعد لتفإال مثًال �مثل یًدا بید، و�ذا �ان فیه من غیر الذهب 

 .والمساواة 

- الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسّلم، قال

 :-رحمه هللا تعالى

َیت أنجم على أمته أو عبده �اتب تب: و�ذا"كتاب المكا  ووالؤه ،احر�  صار فقد الكتا�ة فُأدِّ

سورة [ }آَتاُكمْ  الَِّذي للااَِّ  َمالِ  ِمنْ  َوآُتوُهمْ {: تعالى لقوله ؛الر�ع علیه �وتب مما و�عطي لمكاتبه،

َلت و�ن ]،٣٣النور:   حدىإ يف وقته من وعتق ،األخذُ  السیدَ  لزم محلها قبل الكتا�ة ُعجِّ

 مات وفيو  �تابته �عض أدى و�ذا ا،حر�  صار فقد یؤدي ما ملك إذا األخرى  والروا�ة الروایتین،

 ،�تابته �قیة لسیده األخرى: والروا�ة الروایتین، إحدى في لسیده فهو فضل أو وفاء یده

  لورثته". والباقي

 طالب:...

 فها عندك في وقتها. عندي. ش أو فضل، وفضل أنا
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 طالب:...

 والمغني؟ ..فاء وز�ادة فضل �عنيو 

 طالب:...

 ي عندنا. نعم.مثل الذ

 والؤهو  ،�المیراث مقسوًما سیده ورثة فبین أدى وما �تابته، على العبد �ان السید مات "و�ذا

 إال جیتزو  أن له ولیس السفر، من المكاتب �منع وال ،الورثة لسائر عبد فهو عجز فإن لسیده،

 .بدرهمین درهًما هسید یبیعه وال ،سیده �إذن

بَ  �شترط ولم وطئ فإن �شترط، أن إال مكاتبته �طأ أن للرجل ولیس  ،الزاني دح �ه یبلغ ولم ،ُأدِّ

 ینو� ،ولد أم تكون  وأن العجز بین مخیرة فهي منه عِلَقت فإن مثلها، مهر علیه لها و�ان

 عتقت؛ عجزها قبل مات و�ن �موته، عتقت عجزت و�ن ،عتقت أدت فإن الكتا�ة، على المضي

 .سیدها لورثة یدیها في وما ،�تابتها من �قي ما عنها وسقط ،األوالد أمهات من ألنها

 إن ة�الكتا� احر�  نصفه صار لسیده ومثله ومثله علیه �وتب ما فأدى ،عبد ِنصفَ  �اتب و�ذا

 به�ات الذي على قیمته نصف و�ان ،�له علیه عتق موسًرا �ان و�ن معسًرا، �اتبه الذي كان

  .لشر�كه"

 �ا شیخ مستقیم؟ هل هكذا

 .نعم

اه ثم حوالً  المال من یده في �ما استقبل المكاتب أعتق "و�ذا  ُیؤدِّ  لم ذاو� نصاً�ا، �ان إن ز�َّ

َزه آخر حلّ  حتى نجًما  اتبهمك نجوم من قبض وما مكاتب، غیر عبًدا وعاد أحب إن السید عجَّ

 مخیًرا هسید �ان عجز فإن �تابته، قبل �جنایته ئُبدِ  المكاتب جنى و�ذا حوًال، بز�اته استقبل

  �قیمته". �فِد�ه أن بین

 أن �فِدَ�ه �قیمته.
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 صار أدى فإن دبره ثم �اتبه و�ذا ُ�سِلمه، أو جنایته من أقل �انت "بین أن �فِدَ�ه �قیمته إن

 و�ال ا�ة،تالك من علیه �قي ما الثلث احتمل إن �التدبیر عتق األداء قبل السید مات و�ن ا،حر� 

 او�ذ �قي، فیما الكتا�ة على و�ان عتق، ما �قدر الكتا�ة من وسقط ،الثلث �قدر منه عتق

ر وال ا،حر�  وصار شاهده مع حلف ،�شاهد وأتى ،�تابته وفاء المكاتب ادعى  �غیر كاتبالم ُ�ِكفِّ

 .الصوم

 فیه �قوم تر�هومش المكاتب بیع �عتقها، و�جوز �عتقون  الكتا�ة في ولدتهم الذین الُمَكاَتَبة وولد 

  لمشتر�ه". ووالؤه ،احر�  صار أدى فإذا ،المكاتب مقام

 مشتر�ه �قوم.

مشتر�ه، ل ووالؤه ،احر�  صار أدى فإذا المكاتب، مقام فیه �قوم ومشتر�ه ،المكاتب بیع "و�جوز

 سلیًما بینه ام �أخذ أو �الثمن یرجع أن بین مخیًرا �ان مكاتب �أنه للمشتري  البائع ُیبیِّن لم و�ن

 .مكاتًبا أو

 ،ملكه في وهم یؤدي حتى �عتقوا لم نكاحه علیه المحرم من رحم ذا أو أ�اه المكاتب ملك و�ذا 

 عونيبی درهم فقال: بثالثمائة فجاءهم ثالثة بین العبد �ان و�ذا .لسیده عبید فهم عجز فإن

 وشهد ،شیًئا أخذ �كون  أن همأحد أنكر �تاً�ا له لیكتبوا إلیهم عاد فلما فأجابوه، بها نفسي

 فیما ماو�شار�ه عدلین، �انا إذا الشر�كین �شهادة احر�  العبد صار فقد �األخذ علیه الرجالن

 على :العبد وقال ألفین، على �تابتك السید: قال و�ذا .شيء العبد على ولیس ،المال من أخذا

 .�مینه مع السید قول فالقول ألف

 وال .شرطه فله دونها �طنها في ما أعتق أو �طنها في ما وشرط �اتبها أو األمة أعتق و�ذا 

 المكاتب". �عجل أن �أس

 طالب:...

 شرط ما في �طنها أو أعتق ما في �طنها دونها.

 طالب:...
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 ولو لم �صرح بها. ،دونها تعود على الجملتین

 اتبفك نیناث بین العبد �ان و�ذا .�تابته �عض عنه و�ضع المكاتب لسیده �عجل أن �أس "وال

 �رجعو  ا،حر�  �له العبد صار فقد موسر وهو اآلخر أعتقَ  حتى �تابته �ل یؤدِّ  فلم أحَدهما

قَ  �ان وقد الرق  في وُردَّ  المكاتب عجز و�ذا قیمته، بنصف المعتق على الشر�ك  علیه ُتُصدِّ

 اءشر  و�طل ،األول شراء صح اآلخر منهما واحد �ل المكاتبان اشترى  و�ذا لسیده، فهو �شيء

 أسر او�ذ �اطل، والشرط ،أعتق لمن فالوالء ،شاء من یوالي أن �تابته في اشترط و�ذا اآلخر،

 على هوو  اشتراه �ما َأَخَذهُ  َأْخَذه أحب فإن سیده إلى فأخرجه رجل فاشتراه المكاتب العدو

 �األداء ق�عتُ  �تابته، من �قي ما على َمبقيٌ  مشتر�ه ملك على فهو َأْخَذه �حب لم و�ن كتابته،

 .إلیه، �هللا أعلم" یؤدي لمن ووالؤه

 آله وعلى محمد والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا العالمین، رب هلل الحمد

 أما �عد،  ،أجمعین وأصحا�ه

؛ وهو �اب من الكتاب الذي قبله �تاب العتق كتاب المكاتب،: -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 

 .والمكاتبة عتٌق �مقابل ،ألنه في عموم التعامل مع الرقیق، فالعتق بدون مقابل ألنه فرع منه،

َیت أنجم على أمته أو عبده �اتب و�ذا: "-رحمه هللا-قال   على أنجم،  ا"حر�  صار فقد الكتا�ة فُأدِّ

ما تصّح؟  أمهل من حقیقة المكاتبة أن تكون على أنجم؟ �حیث لو �انت نجًما واحًدا تصّح 

المانع أن �قول: �اتبني على ألف أؤد�ه لك �عد سنة؟ فیسعى و�شتغل  مالكن  ،ب ال تصحّ المذه

 لف و�عطیه إ�اه دفعة واحدة؟ حتى �جمع األ

 طالب:...

 .، ستأتي هذهنعم

 طالب:...

 أقلها نجمان. ،نافي العدد، أقلها نجم

 طالب:...
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 ن، أو أكثر من ذلك، أوثمانو  : بدل ما �قول: �ألف �ل شهرقالوا: أقلها نجمان. �عني لو قال

�قول: �ألف �حّل األلف عند تمام السنة، ما العلة من  انجومً  ،�ل شهر مائة ،تین�ألف ومائ

ى �عني هل �جوز المكاتبة عل ،التنجیم؟ التیسیر على العبد بال شك، والمفترض أن العبد ال �ملك

ل، أما الحاّل نقد؟ ما تصیر مكاتبة، المكاتبة والكتب ال تكون إال في شيء  ى ال �حتاج إلفمؤجَّ

�شري نفسه من سیده؛ ألنه  : إن العبد �ملك،فال تسمى مكاتبة، فعلى مذهب من �قول ،كتا�ة

له ف ،إنه ال �ملك :فما بیده لسیده، فإن أعتقه وله مال قلنا ،نه ال �ملكإ�ملك، وعلى القول اآلخر 

من �اب العتق، ال من �اب المكاتبة،  أن �أخذ المال �له؛ ألنه هو وما �ملك لسیده، فیكون 

م تیسیًرا على العبد، ولو �وتب على نج ،فالمكاتبة أن یبیع السید العبد على نفسه �أقساط نجوم

واحد فال شّك أن هذا فیه مشقة علیه، فیه مشقة علیه، ولو �انت �قدر نجوم الكتا�ة من حیث 

تین �عد سنة ائ، �عني لو قال: �ألف ومالزمن؛ ألن الجمع �التدر�ج أخف من الجمع دفعة واحدة

سنة فیه مشقة علیه، لكن �عد �ل شهر مائة، قد �كون األلف دفعة واحدة  ،تین: ألف ومائأو قال

 هل تصّح المكاتبة أو ال تصّح؟  :الكالم في

 قالوا عن التنجیم؟ ماذا

 طالب:...

 نعم.

 طالب:...

 العبدفهذه النجوم، و�ذا عجز في آخر المدة �ل شهر مائة �ستفید السید من  انعم، لو �ان نجومً 

المكاَتب عبٌد ما �قي علیه درهم، المكاَتب عبد ما �قي علیه درهم، �ما في حدیث عمرو بن 

، و�عضهم قال: ال وحكم علیه �عض أهل العلم �الُحسن ،دشعیب عن أبیه عن جده عند أبي داو 

نن الثالثة،   د، في طرٍق ال تخلوواألصل عند أبي داو یثبت، وهو مرويٌّ عند أحمد وأصحاب السُّ

 من مقال، وعلى �ل حال جمهور أهل العلم على هذا، أنه عبد ما �قي علیه درهم.

 طالب:...

 ال، أحیاًنا نظر إلى حظ العبد.
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ني معارض �ع هطالب: نظر إلى حظ العبد هذا ال �الم فیه، لكن لما ننظر إلى حظ السید �أن

 �كون هذا و قلنا إنه إذا تیسر للعبد أن یدفعها مرة واحدة، �عُتقتشوف اإلسالم للعتق. لذلك ل

 ..ال. :أوفق مع تشوف اإلسالم للعتق، لكن إذا قلنا

شيء شاهدناه  ، وهذان �عض الناسأتدري  هلهو النظر للتیسیر على المكاَتب في الجملة. لكن 

طلًقا ألنه لیست الحر�ة م ؛حیاةوهذا أرفق بهم في ال ،أُعِتقوا ورفضوا أن �خرجوا من بیوت أسیادهم

�عني ال شك أنها أكمل، لكن �عض الناس إذا أعتق �قول له: تو�ل على هللا ضاع، �صیر 

ر جمیع  أخرق، وهذه مسألة مرت بنا في هذه البالد، سنة ألف وثالثمائة وأر�عة وثمانین، ُحرِّ

روا ،األرقاء، وأُعتقوا في  یده، ال سیما النساء تبقىینتقل من س أن و�عضهم رفض ،أُعتقوا وُحرِّ

لها أحكام األحرار، وعلى أن تأكل وتشرب وتسكن،  ،بیت سیدها، تخدم وهي حرة لیست عبدة

وتبقى في خدمة سیدها وأهله؛ ألنه لیست الحر�ة مطلًقا هي أكمل في الجملة، لكن مقتضاها 

وهم أحرار في  مفارقة السید، قد ال یرضى �مفارقة السید، �عض الناس أخرق، و�عض الناس

هم، إلى أي مكان لیخففوا عنبیوت أهلیهم یتمنى أهلوهم في أوقات الجوع وِسِنّي الجوع أن یذهبوا 

شرب، ح �شيء زهید �األكل والئد من ُیزوِّج في أوقات الجوع من ُیزوِّج أصحاب المزارع والفالوُوج

حتى  او�أخذ ثالثً  ،یالعندهم ع او�تزوج صاحب المزرعة وقت الجذاذ لتعینه وقد �أخذ ثالثً 

 .على هللا ن وتمام ذلك، ثم �عد ذلك یتو�لو  ،ه في الجذاذ، والخراف�ساعدو 

نحن نعیش في رغد ما مّر على األمة في �ثیٍر من عصورها، و�ثیر من شبابنا ال یتصور مثل  

ر نفسه �األكل فقط، �شتغل الن له �هار هذه األمور، أن البنت ُتزوَّج لتأكل، والرجل �شتغل و�ؤجِّ

، �ما �قیم �ه صلبه؛ ألنه حصل موت من الجوع، �عد �شبعلیس  ،�ما �قیم صلبه ،�ما �أكل

وتخدم في مثل هذه  ،أو األمة تؤثر أن تبقى في بیت سیدهاقصص �ثیرة في هذا، فكون العبد 

الصورة شيء مشاَهد ُمجرَّب، �عضهم ما ماتوا إال من قر�ب، �خدمون في بیوت أهلیهم، وهم 

 ر، وهم أحرار.أحرا

 طالب:...

 .ا، �عضهم �ان صغیرً ، من ُعمِّرنعم

 طالب:...
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 .لكن األمم المتحدة لو تدري عاقبتهم ،خارج البالد؟ هم یذ�رون 

 طالب:...

 ،له ن العلم و�تفرغو  ن أوالدهم �طلبو هل من الموت، �ل الناس یودون أن أحسن من الموت، أس

 ظروف ما تطیع.اللكن 

 طالب:...

إن العبد ال  :إن العبد �ملك، هي ال ُتتصور عند من �قول :صور إال عند من �قولة ال ُتتحال

 �ملك.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

هو على فهو هذا تحت، �عني ما هو مضمون هذا، فتثبت الكتا�ة ثم �سعى، إن تیسر و�ال 

ال نجم واحد  ،وعلى أنجمأنجمه، على �ل حال هذا مقتضى �المهم أنها ال تصّح إال مؤجلة، 

 .من �اب التخفیف على العبد

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .ا، فُأدیت الكتا�ة فقد صار حر� ا، و�عُتق �موته. فقد صار حر� نه یلزمه أخذهأال، سیأتي 
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لوالء لمن ااشتر�ها واشترطي لهم الوالء، فإن «في قصة بر�رة لمكاتبه، ووالؤه لمكاتبه"  ووالؤه" 

البائع لیس له شيء،  ،عني إذا ُوجد ما هو أقوى في السبب من المكاِتب ومن البائع� »أعتق

ز ن فسه في والمكاِتب له، �اعتبار أن هذا العبد ِرق أو عبد ما �قي علیه درهم، وُ�توقَّع أنه �عجِّ

على �اعه  لكن إذالمكاتبه"  ا، ووالؤه"فُأدیت الكتا�ة فقد صار حر� آخر لحظة و�عود عبًدا، قال: 

ن الوالء للمكاِتب، و�ذا �اعه على شخٍص إ :وهذا أدى نجوم الكتا�ة �املة وقلنا ،شخص آخر

ِزع، آخر فوالؤه للمشتري، مثل قصة عائشة، والفرق بینهما أن المكاِتب لیس له مناِزع، لیس له منا

ذي ال ،انتقل من شخص إلى شخص هو أحق �الوالء، المشتري أحق �الوالءفقد وأما في البیع 

 ؛الر�ع علیه �وتب مما و�عطيدفع المال أحق �الوالء من البائع، ال سیما إذا اشترى لیعِتق، "

من مال هللا الذي آتاكم، ما " ]٣٣[سورة النور:  }آَتاُكمْ  الَِّذي للااَِّ  َمالِ  ِمنْ  َوآُتوُهمْ {: تعالى لقوله

ل علیه والحجة في تقدیر الر�ع؟   الُمعوَّ

 طالب:...

 أخذه؟ الثلث �ثیر. طیب، من أین

 طالب:...

لو عدلنا من الر�ع إلى الُخمس �عد و�اقي الر�ع عدل إلى الُخمس؛ ألنه الذي ارتضاه لنفسه 

لكن إن ُعِمل  ،ارتضاه هللا لنفسه، على �ل حال ُ�عطى وُ�عان على الكتا�ة، من غیر تحدید

 فهو أحسن.  -رضي هللا عنه-�علي  �الر�ع اقتداءً 

نور: [سورة ال }آَتاُكمْ  الَِّذي للااَِّ  َمالِ  ِمنْ  َوآُتوُهمْ {: تعالى لقوله ؛الر�ع علیه �وتب مما ىو�عط"

َلت ]، و�ن٣٣  ألخُذ"ا السیدَ  "لزم وقبل مجيء أجلها، ،�عني قبل حلولها محلها" قبل الكتا�ة ُعجِّ

: أنا هذا العبد سعى واجتهد و�اع واشترى وضرب في األرض، وجمع الدراهم وقال: خذ، قال له

لي �ل ء تجي �یف نحفظها؟ن، طیب علیك ضرر؟ قال: نعم علي ضرر، ذا اآله اآخذً  لست

 �مال �ثیر، �حتاج إلىلي  ءلكن تجي ،وأنفق على نفسي منه ،قسط، أستطیع حفظه�شهر 

 ، فما الحكم حینئٍذ؟ �قول: لزم السید األخذ.أر�دهما  ،و�حتاج إلى تعب ،رعا�ة
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 روا�ة"وال ،-رحمه هللا-عن أبي عبد هللا  الروایتین" إحدى في قته،وعتق من و  ،وقته من "وعُتق

ائة، ن �ل شهر مالكتا�ة منجمة لمدة سنة، ألف ومائتا ا"حر�  صار فقد یؤدي ما ملك إذا األخرى 

لكنه  ،وأ�قاها عنده وهي موجودة عند العبد مستعد أن یدفع �ل شهر مائة ر�ال أو مائة درهم

 أو من تأدیته لصاحب الكتا�ة المكاِتب؟  ،المال ،لك النجوم هذه�ملكها، فهل العتق من م

هللا �اآلن، وقال:  ؛ ألنه لو قال له: خذ المبلغ �امًال ولى أنه من حین قبضها، �قبضهاالروا�ة األ

ما أقدر آخذه، خله عندك، �عتق من ملكه للمال على الروا�ة  ؟هأین أضع ،ما أقدر آخذه

 لى �عُتق إذا أنهى النجوم.األخرى، وعلى الروا�ة األو 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 والروا�ة الثانیة من ملك النجوم.  ،على الملك نعم، األولى على التسلیم

نه ما ألالروایتین"؛  إحدى في لسیده فهو وفضلٌ  وفاءٌ  یده ومات وفي �تابته �عض أّدى "و�ذا

نجوم نئٍذ لسیده إذا مات وقد أدى �عض الال یزال عبًدا، وماله حی ،كّمل الكتا�ة، وال یزال عبًدا

 .لحدیث عمرو بن شعیب ؛و�قي �عضها هو حكًما عبد

 طالب:...

ألنه عبد، ما دام ما �ّمل هو عبد، مات ما �ّمل فهو عبد حكًما، وما في یده فهو ملك لسیده؛ 

 ألنه عبد.

 طالب:...

مجرد الثانیة، الروا�ة الثانیة � على الروا�ة لیسعلى الروا�ة األولى، على الروا�ة األولى ، نعم

 ملكه قیمة الكتا�ة �عُتق.

 طالب:...
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 ،قیة �تا�هإال �التسلیم، والروا�ة األخرى لسیده � ...الروا�ة األولى، على الروا�ة األولى إذا ملك ما

ن تاائتین یوم �قي مائوالباقي لورثته، هذه الروا�ة الثانیة، ولعلها أقرب، هو �اتبه على ألف وم

 �قدر ما �قي :والمال �له لسیده ما ملكه في هذه المدة لسیده أو نقول ا،�عود رقیقً  :نقول مات

 ؟إذا �ان له عیال، ورثة ، و�قدر ما أدى �كون لورثته،لسیده

 طالب:...

 وفي یده وفاٌء.

 طالب:...

ن مائتا�اٍق  ،ز�ادة ،ال في یده وفاء فضلموجود الم، نعمقال: وفي یده وفاٌء هذا أصل المسألة، 

م إنه في حك :ن معروف أنها تمام الكتاب. أو نقولائتاة هي له، الماآلن هذه ثمانمائ ،وعنده ألف

فهو لسیده، لكن في هذا نوع  :وهو عاجز اآلن. الروا�ة األولى ،ما سلمه أيمن أعجز نفسه؟ 

 .تهوالباقي لورث ،لسیده �قیة �تابته :جور على المكاَتب وعلى ورثته، والروا�ة األخرى 

ته ما و�ذا مات السید �ان العبد على �تاب ،و�ذا مات السید �ان العبد على �تابته ،و�ذا مات السید

من و ل �عد وفاة المالك، فما جاء من دیونه یتأثر، وما أدى فبین ورثة سیده �الدیون التي تستحصَّ 

 �قول المؤلف ،بهاعلى نصیبه، وللوصیة نصیبها، للوصیة نصی ، �لٌّ ماله الغیبي یوزع على ورثته

ألموال مثل ا سیده" ورثة فبین أدى وما �تابته، على العبد �ان السید مات و�ذا: "-رحمه هللا-

 ..التقاعد إذا مات المتقاعد حكمه  "مقسوًما �المیراث" المستحصلة من دیونه وغیرها،

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ه السا�قة.بل من ماله محسوم من رواتب ،ما �قسمون، وهو من �سبه

 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...

األمر  ولولي ،قلنا بهذا قلنا حرام، لكن هذا تعامل من بیت المال لو حرام، :ال، لو دخلنا بهذا قلنا

 أن یز�د في عطاء الموظف.

 طالب:...

 ...مساعدة من بیت المال لكن 

 طالب:...

 هذا قولهم.

 طالب:...

 لكن هو في األصل محسوم على الموظف.

 ب:...طال

 نعم، لسبب، تسعة �المائة من الراتب یؤخذ. 

 طالب: ...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ترجع؟ ماذا

 طالب:...

تصفي قبل ما  ؟أنت تصفي قبل العشر�ن فهلنك، هم ال �شاورو  ،ن علیك تسعة �المائةهم آخذو 

 تقاعد. يخدم عشر�ن، إذا خدم عشر�ن خالص �قن

 طالب:...
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 .نعم

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ل ما عندك، نأخذه منكم.مث

 طالب:...

 التقاعد؟أم أیهم؟ العبد 

 طالب:...

 ر.�ر�دونه إعانة لمن ال �قوم بنفسه من الُقصَّ و ه، ال، هم �مشون على نظاٍم أفتاهم من أفتاهم �

 طالب:...

 فیه؟ ماذا

 طالب:...

 عد.وأحاله لجهات أخرى غیر جهة مصلحة التقا ،ن منه أ�ام وظیفتهو خذآهذا نفسه، هم 

 طالب:...

 ، �هللا یدلهم على الحق و�وفقهم للعمل �ه.ةهللا أعلم، هذه أمور مشكل

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...

 و�ستحق في مقابلها عن �ل سنة... ،ي هو الموظف؟ خدم مدة معینةخدمة؟ الذ

 طالب:...

هم ي هو شراء الخدمة، درا الذ ه، هذه دراهم بدراهم ما �جوز.ال ال ال، ما �جوز دراهم بدراهم هذ

 .بدراهم

 نع�م "والألنه عبد ما �قي علیه درهم،  الورثة"؛ لسائر عبدٌ  فهو عجز فإن لسیده، ووالؤه" 

 ..وال ُ�مَنع المكاَتب من السفر" السفر، من المكاتب

 طالب:...

قد یتعرض  ضرر، هو�ال ال شك أنه قد �كون السفر فیه نقص، فی ،ألنه قد ال �كسب إال إذا سافر

 لخطر، یترتب علیه أشیاء.

 طالب:...

 ..لكنه. ،هو ممكن

 طالب:...

 من وسائل الكسب الضرب في األرض، لكن هل �مَنع من الحّج �المدین إال �إذنه؟

 طالب:...

، والذي في ذمته أضعاف أضعاف هذا امثل المدین، مثل المدین؛ ألن الحّج قد �كلف مبلغً 

 .ائً شی فعلالمبلغ، ولو جلس ما 

 طالب:...

هو ال �مَنع من السفر في الجملة، لو قال: أ�غى و أتنفل،  ،أ�غى أحج :لكن لو قال ،ما دام، نعم

ا االجتماع، وغلب على الظن أنه �كسب، فهل ذفرصة ه ،أبتغي من فضل هللا ،أتكسب ،أحج

 �منع أو �قال �غیره من األسفار؟ 
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 طالب:...

 وال �حصل علیه. ،یبحث عنه ،إذا حّل النجم �منعه؛ ألنه قد �طلبه

 طالب:...

 مصالح ومفاسد. هفی ،دراهم یر�دلكن إذا �ان جلوسه �منعه من التكسب فالسید ، نعمهو عبد، 

 طالب:...

ن ؛ ألنه إذا تزوج ینشغل عسیده" �إذن إال یتزوج أن له "ولیسوال �منع المكاتب من السفر، 

 یبیعه "وال و�ال فال، یده فاألمر ال �عدوه،فإذا أذن له س ،�منعه من الكسبإذا تزوج  ،الكسب

هذا عبدي أتصرف معه �یف أشاء نقول: هذا الر�ا  ،أنا حر :ما �قولبدرهمین"  درهًما سیده

 �جري بینه و�ین مكاتبه �غیره.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

�قدر  وصار له نوع تصرُّف في نفسه ،كالعبد، �العبد المحض. ال، لكن هذا بدأ في إعتاق نفسه

لكنه له نوع حر�ة في حدود ما یتحرك لجمع نجوم  ،إنه �ملك :نقول الما أدى، إلى حد ما، 

 الكتا�ة.

 طالب:...

 �جوز مع العبد؟ �یفألنه 

 طالب:...

 ،وحط ذا ،�أنه أخذ ذا ،ما له بیع وشراء ،بیع وشراء ههو ما �جري بین العبد وسیده؛ ألنه ما فی

 البنك.ا ذا البنك وحطه بهذمن ه أخذه

 طالب:...
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 ین؟أ

 طالب:...

 .هو عبد اآلن، حتى العبد منهي

 طالب: ...

 �غیر إذنه؟ �فَسخ. 

 طالب:...

 سلطة السید علیه؟ ماإن هذا اشترى نفسه،  :ال، قد �قول قائل

 طالب:...

 هذا إذا استحضرنا هذا وقلنا �أن مفاده مطابق للعبود�ة المحضة الحكم واحد.

 طالب:...

 جه؟هو من خرّ  لكن

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

لرجل ، ولیس ل»وللعاهر الحجر«والعاهر الزاني،  »أ�ما عبد تزوج �غیر إذن موالیه فهو عاهر«

ع أن �طأ مكاتبته، ولیس للرجل أن �طأ �عني المكاِتب لیس له أن �طأ مكاتبته؛ ألنها اكتسبت نو 

إال أن �شترط، إن اشترط أن له  حر�ة، وصار نكاحها نوع شبهة، نوع شبهة، فلیس له أن �طأها،

لكن و  ،له ذلك إذا اشترط، فإن وطأ ولم �شترط ُأدِّب :وطأها ما دامت ما تمت نجوم الكتا�ة فقالوا

بَلغ یُ نجوم الكتا�ة ما انتهت، ولم  تال ُ�َحّد؛ ألن له شوب ِملك، واألصل أنها أمة رقیقة، ما دام

 .ستحّل من فرجها�عني �ما ا ،لیه مهر مثلهالوجود هذه الشبهة، و�ان لها ع ؛�ه حد الزاني
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 طالب:...

 فیه شبهة.

 طالب:...

إلى حدِّ القتل،  ،لكن منهم من �صل �ه إلى حدِّ القتل ،التعز�ر على الخالف بین أهل العلم

 ..فشخص 

 طالب:...

 جنسه إ�ش؟

 طالب:...

 ئة.وصل إلى الما�عني في �اب الزنى ما یُ  ،إلى الحدّ حد جنسه، ما یوصل �ه 

 طالب:...

 لولي األمر أن یز�د إلى القتل، و�عض الجرائم التي ال اب التعز�ر، �عني إلى القتل �قالمن �

 ،دیثبت فیها الحّد أشّد وأنكى مما یوجب الحّد، شخص زنى �امرأة �طوعها واختیارها، و�لزمه الح

 ینهم قهًرا �السالح،واختطف بنتهم من ب ار بیتً تسوَّ  ،یلزمه الحد إذا ثبت علیه، وشخص اختطف

 وهرب بها مدة طو�لة، هذا �كفي أن ُ�جَلد مائة؟ 

  طالب:...

 ما �كفي، هذا قاطع طر�ق ولو لم یثبت الزنى.

 طالب:...

 ..إذا اشترط إذا اشترط، ال بد أن �شترط في سعة حر�تها، ومن مقتضى الحر�ة أن.

 طالب:...
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ع الطرف اآلخر إلى إنهائه، ففیه نوع شبه ، وهذا الِملك �طوعه واختیاره سعى ماألصل الِملك

 حر�ة.

 طالب:...

 إذا اشترط هذا الشرط ُ�ضِعف حق الطرف الثاني.، نعم

 طالب:...

 أم تكون  وأن العجز بین مخیرة "فهي �عني حملت، حملت من السید، منه" عِلَقت "فإنأن �طأ، 

  أعتقها ولدها الذي في �طنها. ،ألنها حملت ولد"؛

 طالب:...

 عتقت عجزت و�ن ،عتقت أدت فإن الكتا�ة، على المضي "و�ینتكون، وأن تكون له أم ولد، وأن 

 ،األوالد أمهات من ألنها عتقت؛ عجزها قبل مات "و�ن ألن أم الولد تعُتق �الموت، �موته"؛

هي  وما في یدها لورثة سیدها،سیدها"  لورثة یدیها في وما �تابتها، من �قي ما عنها وسقط

ت، وفي یدها مال، هل �كون لها؟ هي ما تحررت إال �موته، ما تحررت إال �موته عتقت �المو 

، الموت حّد فاصلالموت فقبل موته هي أمة في حكم اإلماء، فالمال لسیدها ولیس لها، �عني 

 .حد فاصل في المسألة

 طالب:....

 ؟ماذا

 طالب:....

 قبل له حكم، و�عده حكم.

 طالب:...

 �قول؟ ماذاهو؟  ما

 ...طالب:
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 ال.

 طالب:...

ما و "و�ن مات قبل عجزها عتقت؛ ألنها من أمهات األوالد، وسقط عنها ما �قي من �تابتها، 

لمال اوما زال  ،ألنها ما عتقت وال استحقت في یدها لورثة سیدها، وما في یدها لورثة سیدها"؛

هو خروج روح الخیط الرقیق الذي  ،في حكم مال العبد لسیده، حتى مات، اآلن الحّد الفاصل

ال ال تثبت إ ،السید والحّد الفاصل بین �ونها أمة و�ین �ونها حرة؛ ألن أم الولد والوصیة مثلها

 وت له حكم، وما �عده له حكم. �الموت، فما قبل الم

 طالب:...

 نعم.

 طالب:...

 ما نحتاج �تا�ة عتقت خالص أم ولد.

 طالب:...

 د.لو أدته وتمت الكتا�ة عتقت، وال صارت أم ول

 طالب:...

 نعم.

 طالب:...

 وصارت أم ولد؟ ،عتقت �موتهأم اآلن عتقت �سداد نجوم الكتا�ة 

 طالب:...

 خالص انتهى، هي متعلقة �الموت.

 طالب:...
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 هي أمة، ما دام ما �ّملت الكتا�ة أمة. ،ال

 طالب:...

 احر�  صفهن صار ومثله لسیده علیه �وتب ما فأدى عبدٍ  ِنصفَ  �اتب "و�ذاو�ن �ان في یدها. 

 ذيال على قیمته نصف و�ان �له عتق موسًرا �ان و�ن معسًرا، �اتبه الذي �ان إن �الكتا�ة

�عني عبد بین سیدین، عبد مشترك بین اثنین، واحد منهما �اَتب، والثاني لم لشر�كه"  كاتبه

 ین؟أ ،�كاِتب، و�ذا �اتب نصف عبٍد فأدى ما �وتب علیه ومثله لسیده

 طالب:...

 طیب.

 ب:...طال

 أدى ما �وتب علیه.

 طالب:...

 .السید الثاني الذي ما عتق

 طالب:...

عتق ما �ستطیع أن یدفع �ل ما جمع للكتا�ة؛ ألن السید الثاني الذي ما أ  ،ما �قدر، ما یدفع، نعم

ا ا �الكتا�ة، إن �ان الذي �اتبه معسًرا، و�ن �ان موسرً نصیب من هذا الكسب، صار نصفه حر�  له

 إلى �اقیه إذا �ان موسًرا، �سري.إذا أعتق النصف سرى العتق  هیه؛ ألنعتق �له عل

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

م.  ال، هو الموجود فیما تقدَّ
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 طالب:...

هو أعتق �كتا�ة �أنه أعتق �قول، وأدى ما علیه، ووالؤه له، �قدر ما أعتق، لكن إذا �ان له 

ان �مقابل أو بدون مقابل، سرى العتق إلى أعتق نصیبه سواء � ،شر�ك، وأعتق نصف هذا العبد

 النصف الثاني، إذا �ان موسًرا.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

ة مسألة االستسعاء مسألة خالفیة، وما جاء فیها ُمختَلٌف في رفعه و�دراجه، على �ل حال المسأل

 .معروفة عند أهل العلم

 طالب:...

 فیه؟ ماذا

 طالب:...

 االستسعاء؟ 

 طالب: ...

 و من الموقوف أو من المرفوع.، لكنه ُمخَتلٌف فیه، هل هثبت

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ال ال، ال.

 طالب:...
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 ي عتق في مقابل؟جاني یبتغي بذلك وجه هللا مثل الذ�عني م

 طالب:...

 حكًما، حكًما.

 طالب:...

 مسألة مثل البیوع الثانیة، وأشهدوا إذا تبا�عتم. هي ال بد، ما

 طالب:...

 في الكتاب درسان إن شاء هللا. �قي 

 .نعمطالب: 

 ن.درسا الباقي

 طالب: إن شاء هللا.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .نعم

  طالب:...

 ؟�یف، نعم

 طالب: ...

، وجمع الجمع منه ما یرد خالص، �أنه عبد، العبد إذا ما حصل له �تا�ة وسعى لیل نهار ،ال 

 للسید.  وله
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 وهو عبد ما �قي علیه درهم.

 

 


